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Goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 december 2019 

Gewijzigd in de gemeenteraad van 28 september 2021 

Bekendgemaakt op 19 december 2019, 29 september 2021 

Artikel 1. Belastbaar feit  [gewijzigd gemeenteraad 28 september 2021; treedt in werking 01/10/2021] 

De Stad Gent heft voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting op de lijkbezorging. 

Volgende prestaties worden onder de lijkbezorging begrepen: 

- begraven van een stoffelijk overschot , verstrooien of bewaren van de as na crematie op 
een Gentse begraafplaats; 

- opgraven van stoffelijke overschotten en urnen; 

- openen van een grafkelder; 

- de tweede controle van de doodsoorzaak. 

Artikel 2. Berekeningsgrondslag en tarief [gewijzigd gemeenteraad 28 september 2021; treedt in werking 01/10/2021] 

De belasting bedraagt voor : 

 begraven van een stoffelijk overschot of bewaren van urne met as:    
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
673 685 696 708 720 732 

 

 verstrooien van de as na crematie op de strooiweide 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 
 342,50 348 354 360 366 

 

 opgraven van een stoffelijke overschot 

Tarief in euro  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

in kist  943 959 975 992 1.009 1.026 

van kind tot 18 jaar,  van foetus 270 274 279 283 288 293 

in urne 270 274 279 283 288 293 

 
Bij gelijktijdig opgraven uit eenzelfde graf van meerdere urnen, stoffelijke overschotten van kinderen 
tot 18 jaar of foetussen, wordt de belasting slechts één maal geheven. 

 

 openen van een grafkelder 

Tarief in euro  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

bovengrondse grafkelder 270 274 279 283 288 293 

ondergrondse grafkelder 303 308 313 319 324 330 
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 tweede controle van de doodsoorzaak  
Dit tarief is enkel verschuldigd bij crematie van een persoon in Gent overleden, maar gedomicilieerd 
in een andere Vlaamse gemeente. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
47 48 48 49 50 51 

Artikel 3. Belastingplichtige 

De belastingplichtige is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de prestaties aanvraagt. 

Artikel 4. Vrijstellingen  

Er is vrijstelling van belasting in geval van: 

 begraven, uitstrooien van as, begraven of bewaren van de urne: 

a. voor personen ingeschreven in het bevolkingsregister van de Stad Gent, het 
vreemdelingenregister of het wachtregister van de Stad Gent; 

b. voor personen die buiten de Stad Gent in een instelling voor bejaarden verblijven of met het 
oog op zorgverstrekking bij familie verblijven en die op het ogenblik van plaatsing in een 
instelling of bij verhuizing naar familie woonachtig waren te Gent; 

c. voor oorlogsslachtoffers die in dienst van het vaderland zijn gestorven; 

d. voor het begraven of bewaren in een geconcedeerd graf. 

 opgraven van stoffelijke overschotten en openen van grafkelder: 

a. op bevel van de rechterlijke overheid of ingevolge een bestuurlijke maatregel; 

b. van oorlogsslachtoffers die in dienst van het vaderland zijn gestorven. 

Artikel 5. Inning 

De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Als de contante inning 
niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting. 

Verwijl- en moratoriuminteresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake Rijksbelastingen 
op de inkomsten. 

Artikel 6. Bezwaren 

 De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging 
of een administratieve geldboete, een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen (t.a.v. Dienst Belastingen - Departement Financiën - cel 
bezwaarschriften). Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf 
de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de 
kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. 

 Het bezwaarschrift moet schriftelijk ingediend worden en ondertekend zijn door de 
belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en gemotiveerd zijn. Het moet de naam, de 
hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingplichtige vermelden. Het moet ook het 
voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen vermelden. Als 
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de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wil uitgenodigd worden op de hoorzitting 
moet dit in het bezwaarschrift worden gevraagd. 

 Het bezwaarschrift kan ook online worden ingediend via www.stad.gent in zover in deze 
mogelijkheid wordt voorzien en binnen de termijnen en onder de voorwaarden vermeld in dit 
artikel. Meldingen via andere duurzame dragers zoals e-mail worden niet als bezwaarschrift 
aanvaard. 


